แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
คานา
1

-----------------------

เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ ห้าปีเรียบร้อยแล้ว และได้นาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมาใช้เป็นกรอบในการจัดทาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การนาไปปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 27 และทีแ่ ก้ไข
เพิ่มเติม แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลตาบลธาตุทอง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งเทศบาลตาบลธาตุทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเล่มนี้มีประโยชน์สาหรับใช้เป็นแนวทางให้ส่วน
ราชการภายในเทศบาลตาบลธาตุทองใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทศบาลตาบลธาตุทอง

สารบัญ
2

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

5
5
5
6

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผป. 1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)

8-9
10-12
13-60

-------------------------------------

ส่วนที่ 1
3

บทนา
----------------------

ประกอบด้วย
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 บทนา
4

----------------------------ในการจัดทาแผนการดาเนินงานในปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลตาบลธาตุทองได้นาแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
การพัฒนาต่าง ๆที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ประจาปีงบประมาณนั้น มาเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตาบลธาตุทอง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆที่ได้กาหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานต่าง
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น
2. ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
3. ทาให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงานต่าง ๆ /
โครงการในแผนการดาเนินงาน
4. ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานเพื่อควบคุมการ
ดาเนินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
------------------------------------

ประกอบด้วย
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (แบบ ผป.1)
- บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ (ภาคผนวก ก)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ภาคผนวก ข)
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แบบ ผป. 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบล
1.2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพ
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ว่ ยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความ
น่าอยู่
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ร้อยละของ
งบประมาณ

14

24

58.33

6,143,300

50,653,000

12.12

11

13

84.61

285,000

1,620,000

17.59

4
7
4

5
22
6

80
31.81
66.66

280,000
522,000
400,000

480,000
2,181,000
7,700,000

58.33
23.93
5.19

7
5

8
10

87.50
50

170,000
22,028,400

800,000
7,720,000

21.25
100

52

88

59.09

29,828,700

71,154,000

41.92

0
4
3

6
11
7

0
36.36
42.85

0
160,000
100,000

730,000
7,050,000
3,600,000

0
2.26
2.77

6

50

12

880,224

16,381,100

5.37

3
16

3
77

100
20.77

32,000
1,172,224

300,000
28,061,100

10.66
4.17

8

แบบ ผป. 1
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.ถนนคสม ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้านภายใน
ตาบลระหว่างตาบลและถนนเพือ่ การเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่ คง และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
5.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคคลกร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ
5.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ ส.ท.
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ร้อยละของ
งบประมาณ

6
6

28
28

21.42
21.42

112,000
112,000

2,730,000
2,730,000

4.10
4.10

23

153

15.03

5,686,334

39,584,500

14.36

0
0
23

5
33
191

0
0
12.04

0
0
5,686,334

2,160,000
20,750,000
62,494,500

0
0
9.09

3

6

50

120,000

1,960,000

6.12

22

22

100

22,742,142

16,850,000

100

1

1

100

200,000

600,000

33.33

1

3

33.33

20,000

300,000

6.66

4
6
37
134

5
6
12
396

80
100
100
33.83

635,000
675,000
24,392,142
61,191,400

1,380,000
700,000
2,980,000
167,919,600

46.01
96.42
100
36.44

9

ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

14

58.33

6,143,300

12.12

สานักปลัด,กองการศึกษาฯ

11

84.61

285,000

17.59

สานักปลัด,กองสาธารณสุขฯ

4
7
4
7
5

80
31.81
66.66
87.50
50

280,000
522,000
400,000
170,000
22,028,400

58.33
23.93
5.19
21.25
100

กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ,สานักปลัด,งบกลาง
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง
งบกลาง,กองสวัสดิการสังคม

52

59.09

29,828,700

41.92

สานักปลัด,กองการศึกษาฯ,กองสาธารณสุขฯ,
กองสวัสดิการสังคม,งบกลาง

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายใน
ตาบล
1.2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพ
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ว่ ยเอดส์
และผู้ดอ้ ยโอกาส
รวม
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ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความน่า
อยู่
2.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดย
การก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล. ถนนคสม. ถนนลาดยาง ภายในหมูบ่ ้าน
ภายในตาบลระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

0
4
3

0
36.36
42.85

0
160,000
100,000

0
2.26
2.77

สานักปลัด,กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ,กองส่งเสริมการเกษตร

6

12

880,224

5.37

กองช่าง

3
16

100
20.77

32,000
1,172,224

10.66
4.17

กองส่งเสริมการเกษตร
สานักปลัด,กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ,กอง
ส่งเสริมการเกษตร

6
6

21.42
21.42

112,000
112,000

4.10
4.10

กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม,กองส่งเสริมการเกษตร

23

15.03

5,686,334

14.36

กองช่าง

0
0
23

0
0
12.04

0
0
5,686,334

0
0
9.09

กองช่าง
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ภาคผนวก ก
บัญชีสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการจริง

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3

50

120,000

6.12

สานักปลัด,กองคลัง

22

100

22,742,142

100

1

100

200,000

33.33

สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง
สานักปลัด/กองการศึกษาฯ

1

33.33

20,000

6.66

สานักปลัด

4
6
37

80
100
100

635,000
675,000
24,392,142

46.01
96.42
100

134

33.83

61,191,400

36.44

สานักปลัด,กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด,กองช่าง,งบกลาง
สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง
สานักปลัด,กองคลัง,กองการศึกษาฯ,กอง
สาธารณสุขฯ,กองสวัสดิการสังคม,กองช่าง,
กองส่งเสริมการเกษตร,งบกลาง

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมัน่ คง และ
เพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
5.2 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคคลกร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ
5.3 แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรูแ้ ละเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารและ ส.ท.
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส
ตรวจสอบได้
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ
รวม

รวมทั้งสิ้น
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตาบล
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเพื่อให้งานด้านสาธารณสุขมูลฐานประสบผลสาเร็จ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในตาบลให้
มีความเป็นอยู่ทดี่ ีขึ้น
(1.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตาบล
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

2

โครงการเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

3

โครงการประมินศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ

4

ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิด
ภาคเรียน
-ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพครูและบคลากร
ทางการศึกษาให้ กับครูผชู้ ่วยครูผดู้ ูแล
เด็กผูด้ ูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 5 แห่ง
-ค่าใช้จ่ายในโครงการฯให้กับครู ผูช้ ่วย
ครูผดู้ แู ลเด็กผูด้ ูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตาบลธาตุทอง
ค่าไฟฟ้าให้้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในขต
ตาบล จานวน 5 แห่ง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

20,000

ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

30,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
5
6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
-ค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลธาตุทองจานวน 5 แห่ง
-ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลธาตุทอง
จานวน 5 แห่ง
-ค่าใช้สอยค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตาบล

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองการศึกษาฯ

50,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

965,300

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

7

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

8

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ค่าวัสดุค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล

400,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

9

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบล (สมทบ)

30,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

10

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่โรงเรียน

-ค่าวัสดุค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลธาตุทอง

1,430,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

11

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาบลธาตุทอง

อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลธาตุทอง
(สมทบเพิ่ม)

90,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

14

ลาดับ
ที่
12

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ให้แก่โรงเรียน

13

โครงการอบรมประกันคุณภาพ
ภายใน

14

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-อุดหนุนอาหารกลางวันให้กบั
โรงเรียนในเขตตาบล

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

2,968,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

-จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมประกันคุณภาพ
ภายใน ให้กับครูผชู้ ่วย ครู
ผูด้ ูแลเด็ก ผูด้ แู ลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดทศบาล
ตาบลธาตุทอง จานวน 5 แห่ง
-ค่าจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่าพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวด
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

70,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองการศึกษาฯ
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(1.2) แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับ
ที่
1

2

3

4
5

6

7

โครงการ / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)ประจาปี
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร.
โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลุ่มพื้นที่
11 (Zonning)
โครงการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน หนึ่งตาบล
หนึ่งทีมกู้ภัย
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า
และปัญหาหมอกควัน

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ
-ค่าใช้สอยค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
ฝึกอบรมอปพร.ใหม่หรือทบทวนอป
พร.เพิ่มเติมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอปพร.
-ค่าใช้สอยรายจ่ายในการตั้งจุดบริการ
หรือจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
-ค่าใช้สอยรายจ่ายในการตั้งจุดบริการ
หรือจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
-ค่าใช้สอยโครงการจัดกิจกรรม
วันอปพร.
-ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยกลุ่มพื้นที่ 11 (Zonning)
และอื่น ๆ (อุดหนุน อบต.กวางโจน)
-เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์หนึ่งตาบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกูภ้ ัย

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

50,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

50,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

20,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

5,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

20,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ดาเนินการ รณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน ค่าเครื่องดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

20,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค.

8

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ

9

โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติด

10

โครงการการจัดการจราจร

11

โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ธาตุทองรุ่นใหม่ รวมใจต้าน
ภัยยาเสพติด

-ดาเนินการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าเครือ่ งเขียนแบบ
พิมพ์,ค่าที่พัก,ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่ ฯลฯ
-ดาเนินการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,
ค่าอาหาร,ค่าสถานที,่ ค่าพาหนะ,ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ,ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-ใช้จ่ายในการแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตี
เส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกันจราจร แผงพลาสติกใส่
น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถฯ เป็นต้น
จัดกิจกรรมสนองนโยบายของ
รัฐ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในชุมชนให้น้อยลง พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเยาวชน
ไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด

20,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

10,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการฯ

พ.ย.

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

17

(1.3) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีวฒ
ั นธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง

2

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์

3

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประเพณีบุญบั้งไฟ

4

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ประพณีวันข้าพรรษา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการ
แสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
จ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประพณีวัฒนธรรม
ไทยท้องถิ่นประพณีวันข้า พรรษา เช่น ค่าพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
สถานที่ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างมาจัด
นิทรรศการ ค่ามรสพการแสดง ค่าใช้จ่ายใน
การ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

100,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

50,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

30,000

ทต.ธาตุทอง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองการศึกษาฯ
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(1.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

2

โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

3

โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรค
ต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ ให้แก่ ประชาชน
ผูน้ าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายในตาบล

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่า
น้ายาพ่นสารเคมีกาจัดยุงลายและ
ส่วนผสม ค่าทรายอะเบท ค่าดีเซล
น้ามันเบนซินสาหรับเครื่องพ่น
สารเคมีกาจัดยุงลายในการดาเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภายในตาบล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการค่าป้ายรณรงค์และ
เครื่องดื่มในการดาเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
-ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

100,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

30,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ
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ลาดับ
ที่
4

5

6

7

โครงการ / กิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

โครงการขับคลื่อนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ตรา
จารย์ พลเอกหญิง พลเรืออกหญิง
พลอากาศอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการสารวจข้อมลจานวนสัตว์และ
ขึ้นทะบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสนัขบ้า (ข้อ 37) ตามพระปณิธาน
ศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
อกหญิง พลอากาศอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โครงการในพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข เพื่อสนับสนนโครงการใน
พระราชดาริด้านสาธารณสข สาหรับ
ดาเนินงานตาม แนวทางโครงการใน
พระราชดาริด้านสาธารณสุข จานวน
13 หม่บ้าน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
รณรงค์ ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร และเครื่องดื่มในโครงการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ เนื่องใน
วันโรคเอดส์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
-ค่าใช้สอยโครงการขับคลื่อนตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

50,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

-ค่าใช้สอยโครงการสารวจข้อมล
จานวนสัตว์และขึ้นทะบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้าฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

40,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

ค่าใช่จ่ายตามโครงการสนับสนุน
โครงการในพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข สาหรับดานินงานตาม
แนวทางโครงการในพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข จานวน 13 ม.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้อง

182,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ
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(1.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาสี่
สายสัมพันธ์

2

โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

3

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

4

เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ตา้ นยาเสพติด เช่น ค่าชุด
กีฬา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เช่น
ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุมหรือผู้
ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าอุปกรณ์การกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยติดตั้ง
ณ หมู่ที่ 4 ตาบลธาตุทอง อาเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้
ประชาชนในหมู่บ้าน/ในตาบล ได้
ออกกาลังกายเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

100,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

100,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

100,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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(1.6) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล

2

โครงการเสริมสร้างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว

3

โครงการเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตาบลธาตุทอง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรม วันสตรี
สากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีในสังคม
ได้รับความเสมอภาครวมถึงให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของสตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/
กิจกรรม เช่น ครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก ความผูกพันต่อ
กัน การยกย่อง การรับฟัง การดูแลเอาใจ
ใส่ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอ ทากิจกรรม
ทางศาสนา เช่น ค่ายครอบครัว สายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น พาลูกจูงหลานเข้า
วัด โบสถ์ มัสยิด จัดสันทนาการในด้าน
ต่าง ๆให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลา
ว่างร่วมกัน เช่น แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวในชุมชน ครอบครัวปั่น
จักรยาน ครอบครัวปลูกป่า ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลธาตุ
ทอง คือ เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ดั้งเดิม เช่นกิจกรรมรดน้าดาหัว ขอพรผู้
เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคล เพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของ
ครอบครัว ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกนั มา

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสวัสดิการ
สังคม
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(1.6) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่
4

5

6

7

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม
ค่าจัดโครงการฝึกอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง พอเพียงในชุมชน ประชาชน ในพื้นทีม่ ีการใช้
ในชุมชน
ชีวติ ประจาวันตามลักการของความพอเพียง
ฯลฯ
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจิต
ใส่ใจจิตอาสาพาพัฒนา อาสาพาพัฒนาตาบลธาตุทอง เพื่อสร้าง
ตาบลธาตุทอง
จิตสานึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา
ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตาบล
ธาตุทอง สร้างสรรค์ ทาความดีแก่
ชุมชุน สังคมและอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่าง
เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานองค์กรสตรี
ศึกษาดงานองค์กรสตรี
ตาบลธาตุทอง ผูน้ าชุมชน และประชาชนใน
ตาบลธาตุทอง ผู้นา
พื้นที่ ฯลฯ
ชุมชน และประชาชนใน
พื้นที่
โครงการวัยเรียน วัยใส ค่าใช้จ่ายโครงการวัยเรียน วัยใส รัก
รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อน อย่างไรไม้ให้ท้องก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้
วัยอันควร
เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเมื่อเข้าสู่วยั รุ่น เพื่อ
สร้างและปลูกฝังจิตสานึกเกีย่ วกับการรัก
นวลสงวนตัว รู้จักยับยั้งชั่งใจในเรือ่ ง
เพศ ฯลฯ

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสวัสดิการ
สังคม
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(1.7) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในตาบล
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการแจกเบี้ยยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายุภายในตาบล

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
งบกลาง
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สถานที่ดาเนินการ

17,346,000

ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
งบกลาง

2

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภายในตาบล

งบกลาง
-เบี้ยยังชีพคนพิการ

4,502,400

ทต.ธาตุทอง

งบกลาง

3

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

-เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

150,000

ทต.ธาตุทอง

งบกลาง

4

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่พึ่ง

สงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

5

โครงการศูนย์ช่วยลือประชาชน

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยลือ
ประชาชน เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมลปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ทศบาล
ตาบลธาตุทอง ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

24

ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เพือ่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ภายในตาบลให้มีความน่าอยู่
- เพื่อปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน

(2.1) แนวทางการพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
ที่
-

โครงการ / กิจกรรม
-

รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
-

งบประมาณ
-

สถานที่ดาเนินการ
-

หน่วยดาเนินการ
-

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-

ม.ค.
-

ก.พ.
-

มี.ค.
-

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
-

ก.ค.
-

ส.ค.
-

ก.ย.
-
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(2.2) แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุงและฝัง
กลบบ่อขยะของตาบล
ธาตุทอง

โครงการอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
- ปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ

-ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
รณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่ง ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่า
ปฏิกูล และน้าเสีย
เครือ่ งดื่ม ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักร
ในการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้าเสีย เพื่อควบคุมและกาจัด
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
โครงการก่อสร้าง/ติดตั้ง ค่าก่อสร้าง/ติดตั้งประตูเหล็กแบบ
ประตูเหล็กแบบล้อเลื่อน ล้อเลื่อนขนาดกว้าง7.00 ม .
บริเวณทางเข้าบ่อขยะ
สง 1.50 ม.รายละเอียดตามแบบที่
บ้านฝาย ม.4
เทศบาลกาหนด

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ
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(2.3) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตาบลให้มีความน่าอยู่
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
เทศบาลตาบลธาตุทอง/
ตาบล/ ๒ ข้างถนนหลวง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตาบล ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่า
วัสดุอปกรณ์ประกอบในการอบรม ค่า
วิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม ป้าย และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร

3

โครงการค่ายเยาวชนรักษา
สิ่งแวดล้อม

โครงการค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

30,000

ทต.ธาตุทอง

กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ
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(2.4) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกาจัดน้าเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้าเสีย คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้าปากลิ้นราง
ถนนภายในหมู่บ้าน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่ง
ซีก) ช่วงจากบ้านนายชูเดชบ้านนายพิทักษ์ ทองดี บ้าน
หนองกุงศรี หมู่ที่ 7

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต(แบบ
73,099
ท่อผ่าครึ่งซีก)โดยใช้ท่อ ระบายน้า
คอนกรีตชนิดปากลิ้นรางทาด้วยมือ
(ตามท้องตลาด)(ช่วงจากบ้าน นายชู
เดช-บ้านนายพิทักษ์ ทองดี) ขนาด
รางกว้าง 0.40 ม.ยาว 50 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.40 ม. (ไม่มีฝาปิด)(เฉลี่ย
ราคาเมตรละ766บาท)พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
ทาด้วยมือ(ท้องตลาด) เพื่อเชื่อมทาง
ข้าบ้านเรือนราษฎร ขนาดท่อส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม.
จานวน รวม 7ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง
ท่อ (หนา0.10 ม.) หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8.40 ตร.
ม. พร้อมทาบ่อพัก คสล.ขนาด
0.80x0.80x0.80 ม. จานวน 2 บ่อ
พร้อมทคอนกรีตสริมล็ก(คสล.)
ขยายไล่ทาง (นา0.10ม.)รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 50ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบที่ทศบาลกาหนด

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง
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ลาดับ
ที่
2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่ง
ซีก) ช่วงจากบ้านนายบุญ
กอง นานสี-บ้านนาง
สุกัลญญา บุตะเขียว
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 7

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต(แบบ
171,761
ท่อผ่าครึ่งซีก) ช่วงจากบ้านนายบุญ
กอง นานสี - บ้านนางสุกัลญญา
บุตะเขียว ขนาดรางกว้าง 0.40 ม .
ยาว 106.50 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
(ไม่มีฝาปิด)(เฉลี่ยราคามตรละ766
บาท) พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตชนิดปากลิ้นรางทาด้วยมือ
(ท้องตลาด) เพื่อเชื่อมทางเข้า
บ้านเรือนราษฎร ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม.จานวน
รวม 42 ท่อนพร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กทับหลัง ท่อ(หนา0.10 ม.)หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 28ตร.ม.
พร้อมทาบ่อพักคสล .ขนาด
0.50x0.50x0.50 ม.
จานวน 1 บ่อ พร้อม เทคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล .)ขยายไหล่ทาง(หนา
0.10ม.) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
119 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบที่ทศบาลกานด

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง
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ลาดับ
ที่
3

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่ง
ซีก)ช่วงจากสี่แยกบ้านนาย
นคร-สี่แยกบ้านนายสารวน
วงศ์นามน บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
เพื่อ จ่า ยเป็ นค่าก่อสร้างรางระบาย
99,984

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง

น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) โดย
ใช้ท่อ ระบายน้าคอนกรีตชนิดปาก
ลิ้น รางท าด้ ว ยมื อ (ตามท้อ งตลาด)
ช่วงจากสี่แยกบ้านนายนคร-สี่แยก
บ้า นนายสารวน วงศ์นามน ขนาด
รางกว้า ง 0.40 ม. ยาว 94.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.(ไม่มีฝาปิด)(เฉลี่ย
ราคาเมตรละ 766 บาท) พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีตชนิดปากลิ้น
รางทาด้วยมือ(ท้องตลาด) เพื่อเชื่อม
ทางเข้าบ้านเรือนราษฎร ขนาดท่อ
Ø 0.40×1.00 ม. จ านวนรวม 15
ท่อ น พร้อ มเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทับหลังท่อ หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 12 ตร.ม. พร้อมทาบ่อพัก
คสล. ขนาด 0.50×0.50×0.50 ม.
จานวน 1 บ่อพร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็กขยายไหล่ทาง(หนา 0.10 ม.)
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.60 ตร.ม.
รายละเอี ย ดตามแบบที่ เ ทศบาล
กาหนด
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ลาดับ
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่ง
ซีก) ช่วงบ้านนายอุไร
ชานาญ-บ้านนายสมบูรณ์
สุวรรณสิงห์ บ้านหนองกุง
ใหม่ หมู่ที่ 3

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
เพื่อ จ่า ยเป็ นค่าก่อสร้างรางระบาย 131,442

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง

น้าคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก) โดย
ใช้ท่อ ระบายน้าคอนกรีตชนิดปาก
ลิ้น รางท าด้ ว ยมื อ (ตามท้อ งตลาด)
ช่วงบ้านนายอุไร ชานาญ-บ้านนาย
สมบู ร ณ์ สุ ว รรณสิ ง ห์ ขนาดราง
กว้า ง 0.40 ม. ยาว 67.00 ม. ลึ ก
เฉลี่ ย 0.40 ม.(ไม่ มี ฝ าปิ ด )(เฉลี่ ย
ราคาเมตรละ 766 บาท) พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีตชนิดปากลิ้น
รางทาด้วยมือ(ท้องตลาด) เพื่อเชื่อม
ทางเข้าบ้านเรือนราษฎร ขนาดท่อ
Ø 0.40×1.00 ม. จ านวนรวม 25
ท่อ น พร้อ มเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั บ หลั ง ท่ อ (หนา 0.10ม.) หรื อ มี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.
พร้อ มเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย
ไหล่ทาง(หนา 0.10 ม.)รวมพื้นที่ ไม่
น้ อ ยกว่ า 138 ตร.ม. พร้ อ มป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้ า ย ร า ย ล ะ เอี ย ดต า มแ บ บ ที่
เทศบาลกาหนด
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ลาดับ
ที่
5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม 365,000

น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ ก (คสล.)(แบบรู ป ตั ว ยู ) (ถนน

(คสล.) ช่วงจากสามแยก
บ้านแม่สมบัติ อภัย-บ้าน

ภายในหมู่บ้านช่วงจากสามแยกบ้าน
แม่ ส มบั ติ อภั ย -บ้ า นแม่ น วย สื บ

แม่นวย สืบเหล่างิ้ว

เหล่ า งิ้ ว ) ขนาดรางกว้ า ง 0.50 ม.

บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13

ยาว 165.00 ม.ลึ ก เฉลี่ ย 0.50 ม.

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง

(หนา 0.10 ม.) พร้อ มฝาปิ ด คสล.
(ราคาเฉลี่ ย ต่ อ เมตร 2,127บาท)
พร้ อ มวางท่ อ ระบายน้ าคอนกรี ต
ชนิดปากลิ้นราง(มอก.ชั้น3)เพื่อลอด
ถนน ขนาดท่ อ Ø 0.60×1.00 ม.
จานวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมทา
ฝาปิ ด ตะแกรงเหล็ ก ขนาดกว้ า ง
0.50 ม. ยาว 5.00 ม. จานวน 1 ชุด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้ า ย รายละเอี ย ดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด
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ลาดับ
ที่
6

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
งบประมาณ
กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรางระบาย ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริม
38,938

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองช่าง

น้ า ค อ น ก รี ตเ สริ มเ ห ล็ ก เหล็ ก (คสล.)(แบบรู ป ตั ว ยู ) (ถนน
(คสล.)ช่ว งหน้ า บ้ า นพ่ อ ริ น ภายในหมู่บ้าน ช่วงหน้าบ้านพ่อริน
ที่ดินดา-บ้านนางนวนจันทร์ ที่ดินดา-บ้านนางนวนจันทร์ มุ่งเกิด)
มุ่งเกิด บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

ขนาดรางกว้าง 0.50 ม. ยาว 12.00
ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.(หนา 0.10 ม.)
พร้อ มฝาปิ ด คสล. (ราคาเฉลี่ย ต่ อ
เมตร 2,127บาท) พร้ อ มวางท่ อ
ระบายน้าคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง
(มอก.ชั้น3)เพื่อลอดถนน ขนาดท่อ
Ø 0.60×1.00 ม. จ านวน 2 จุ ด
รวม 7 ท่อ น พร้อ มเทคอนกรีตทับ
หลั ง หนา 0.10 ม. รวมพื้ น ที่
คอนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 ตร.ม.
รายละเอี ย ดตามแบบที่ เ ทศบาล
กาหนด
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(2.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบอินทรีย์ตามวิถี
พอเพียง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรแบบ
อินทรีย์ตามวิถีพอเพียง
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

2

โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และ
พัฒนาพลังงานชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงาน
ชุมชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองส่งเสริมการเกษตร

3

โครงการบริหารจัดการ
ดินปุ๋ยชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดินปุ๋ย
ชุมชน เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12,000

ทต.ธาตุทอง

กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
(3.1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่
คนพิการ

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะอาชีพ
ให้แก่คนพิการ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองสวัสดิการ
สังคม

2

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอ
เสื่อกก

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอเสื่อกก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

3

โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ
ผูพ้ ิการ สตรี และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

20,000

ทต.ธาตุทอง

กองสวัสดิการ
สังคม

35

ลาดับ
ที่
4

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพให้
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจา
ตาบล

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล และกลุ่ม
อาชีพในตาบล ในด้านการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้าน
การเกษตร โครงการ กิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก สาหรับ
การจัดการฝึกอบรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กองส่งเสริม
การเกษตร

5

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปศุสัตว์ เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและ
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

12,000

ทต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร

6

โครงการส่งสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และ
แปรรูปข้าว

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว
เช่น วัสดุอุปกรณ์ฯ ค่าอาหารและอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองส่งเสริม
การเกษตร
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งอานวยความสะดวกทั่วถึงในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
(4.1) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตาบล ระหว่างตาบลและถนนเพื่อการเกษตร
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่ อ สร้ า งคอนกรี ต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้า น
ธาตุทอง-บ้านตาดรินทอง ต่อ
คอนกรี ต เดิ ม บ้ า นธาตุ ท อง
หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วย
ยางเหนือ บ้านหนองกุงศรี
หมู่ที่ 7

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
กว้าง 5.00 ม. ยาว 132 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้นื ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.
ม.ๆละ 510 บาท หรือลงดินถมไหล่ทางทั้ง
2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 132.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.ๆ
ละ 510 ม. พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีต
ลอดถนน(ท่อชนิดปากลิ้นรางทาด้วยมือ)
(ท้องตลาด)ขนาดท่อ Ø 0.40x1.00 ม.
จานวน 10 ท่อน พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ทั้ง
2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกาหนด

งบประมาณ
336,600

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

336,600

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
3

4

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
(ช่วงข้างบ้าน ผอ.ทรงวุฒ-ิ
เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม)
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองบัวคา หมู่ที่ 8

กว้าง 4.00 ม. ยาว 228.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2
ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
จ านวน 1 ป้ า ย รายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

465,120

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
(ช่วงหน้าศาลา SML) ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านหนองคัน
หมู่ที่ 2

กว้าง 5.00 ม. ยาว 18.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.ๆ

60,230

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

203,232

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ละ 510 บาท (โดยทาการรื้อผิวทางคอนกรีต
เดิมที่ชารุดทรุดตัว โดยรื้อ ผิวทางคอนกรีต
เดิม พื้นที่ 90 ตร.ม.ๆละ 129 บาท ลงดินถม
อั ดกระทุ้งแน่น ปริมาตรดินไม่น้อ ยกว่า 40
ลบ.ม.ๆละ 68 บาท) พร้อมลงดินถมไหล่ทาง
ทั้ง 2 ข้าง ตามแบบที่เทศบาลกาหนด

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงจากคอนกรีตเดิม-บ้าน
นายธินกร เชื้อในเขา ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านธาตุทอง
หมู่ที่ 10

กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม. หนา 0.12 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2
ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

38

ลาดับ
ที่
6

7

8

โครงการ / กิจกรรม

306,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

(ช่วงบ้านนายสว่าง-บ้านนายพรมมา) โดยเท

77,007

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

ผิวคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.80 ม. ยาว 52.00
ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 145.6 ตร.ม.ๆละ 438 บาท และเท
ขยายขอบข้างทั้ง 2 ข้าง แต่งรูปทาร่องน้า
รางตื้นตัววี เฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หนา 0.12
ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.80 ตร.ม.ๆ
ละ 438 บาท พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตชนิดปากลิ้นรางทาด้วยมือ
(ท้องตลาด) ขนาดท่อ Ø 0.40×1.00 ม.
จานวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด
โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น (ช่วงบ้านนายไพศาล-บ้านนายวันชัย) โดยเท

34,164

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงจากคอนกรีตเดิม-บ้าน
นายสิงห์ จันทร์ประยูร ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน(สายรอบ
หมู่บ้าน) บ้านหนองกุงใหม่
หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ถนนซอยภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
กว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม.

งบประมาณ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.ๆ
ละ 510 บาท พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2
ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ผิวคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 26.00
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กลาง หมู่ที่ 9

กว่า 78 ตร.ม.ๆละ 438 บาท พร้อมลงดินถม
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้ าง รายละเอี ยดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

39

ลาดับ
ที่
9

โครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
สายห้วยยางใต้ ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองกุงศรี
หมู่ที่ 7

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
(ต่ อ จากถนนคอนกรี ต เดิ ม ไปทางทิ ศ ใต้ )

งบประมาณ
204,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

99,680

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

185,500

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ขนาดกว้า ง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา
0.15 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
400 ตร.ม.ๆละ 510 บาท พร้อ มลงดินถม
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

10

11

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงจากสามแยกบ้านนางปัดไปทางหน้าลาด ถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านตาดรินทอง
หมู่ที่ 6

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.12

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมขึ้น
เนิน-หน้าป้อมยาม ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

ขนาดกว้า ง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา

ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตร.
ม.ๆละ 445 บาท พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้ง
2 ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั มพัน ธ์โ ครงการ
จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด

0.15 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
350 ตร.ม.ๆละ 530 บาท พร้อมลงดินถม
ไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด

40

ลาดับ
ที่
12

13

14

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม-นา
นางบัวบาน คุณประทุม ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านธาตุกลาง
หมู่ที่ 9

กว้าง 5.00 ม. ยาว 152.975 ม. หนา 0.15

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ช่วงต่อจากหน้าบ้านนายวีร
วุฒ-ิ หน้าบ้านนายคณิต ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านตาด
รินทอง หมู่ที่ 6

กว้าง 5.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.

โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.)
ช่ว งหน้ า บ้ า นนายด้ ว ง ถนน
ภายในหมู่บ้าน บ้านตาด
ภูทอง หมู่ที่ 12

จากคอนกรีตเดิม -สามแยกบ้านนายด้วง(ไป

งบประมาณ
390,085

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

132,500

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

298,725

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.875
ตร.ม.ๆละ 510 บาท พร้อ มลงดินถมไหล่
ทางทั้ ง 2 ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้า ย รายละเอี ยดตาม
แบบที่เทศบาลกาหนด
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.ๆ
ละ 530 บาท พร้อมลงดินถมไหล่ทางทั้ง 2
ข้ า ง พร้ อ มป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ
จ านวน 1 ป้ า ยรายละเอี ย ดตามแบบที่
เทศบาลกาหนด
ซ้ายและขวา) โดยการเทผิวคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.50 ตร.
ม.ๆละ 530 บาท และเทคอนขยายขอบทั้ง 2
ข้ า ง ท าเป็ น รู ป ร่ อ งน้ า รางตื้ น ตั ว วี กว้ า ง
เฉลี่ยข้ างละ 0.70 ม. หนา 0.10 ม. หรือ มี
พื้น ที่ไ ม่น้ อ ยกว่ า 128.80 ตร.ม.ๆละ 375
บาท พร้ อ มลงดิ น ถมไหล่ ท างทั้ ง 2 ข้ า ง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้ายรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

41

ลาดับ
ที่
15

16

17

18

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วง
จากทางแยกทางหลวง 201บ้านนายคาพัน ยุคะรัง) ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านหนองคัน
หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วง
จากบ้านแม่เภา-หน้าบ้าน
นายสมาน โคตรภูเขียว) ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านฝาย
พญานาค หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ถนน
สายบ้านห้วยหอย-บ้านหนอง
กุงเก่า) ถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 11

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 269.00 ม. หนา
0.04 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ไม่
น้อยกว่า 1,076 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

360,460

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 250.00 ม. หนา
0.04 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ไม่
น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

418,750

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา
0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 480 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

160,800

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน เสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
จากบ้านนายจันทร์ไทย-สาม
แยกบ้านนางเภา) ถนน
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านห้วยหอย
หมู่ที่ 5

กว้าง 5.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.04
ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า

385,250

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1,150 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้ อ มป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
รายละเอี ย ดตามแบบที่ เ ทศบาลก าหนด

42

ลาดับ
ที่
19

20

21

22

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา
0.04 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 440 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1
ป้าย รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
กาหนด
โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิว กว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.04
แอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต (สายบ้ า น ม. หรือ มีพื้นที่แ อสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อ ย
ธาตุ -บ้ านหิ นกองใต้ ) ถนน กว่า 750 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อมป้าย
ภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ
ประชาสัมพันธ์โ ครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
หมู่ที่ 1
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

147,400

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

251,250

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)ช่วงบ้านนาง
แอน อยู่โพนทอง-บ้านนางเล็ก
โชคบัณฑิต ถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

กว้าง(จุดเริ่มต้น) 4.50 ม. กว้าง(จุดสิ้นสุด)

91,375

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต(ช่วงพลาน
หิน-สามแยกวัดป่าธาตุวนาราม)
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ
กลาง หมู่ที่ 9

กว้าง 3.50 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.04

269,675

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (สายจาก
สามแยกบ้านนางเภา-บ้านนาย
สายยน) ถนนภายในหมูบ่ ้าน
บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.12 ม. หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 212.50 ตร.
ม.ๆละ 430 บาท (ไม่มีไหล่ทาง)
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด

ม. หรือ มีพื้นที่ แ อสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อ ย
กว่า 805 ตร.ม.ๆละ 335 บาท พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โ ครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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ลาดับ
ที่
23

โครงการ / กิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน
สายบ้านหนองกุงใหม่- บ้าน
หนองบัวคา ช่วงเขตพื้นที่
หมู่บ้านหนองบัวคา หมู่ที่ 8
ต.ธาตุทอง จานวน 5 ช่วง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ช่วงที่ 1 ช่วงหน้าบ้านนายบุญถม สมดี โดย
ทาการปรับ ปรุงเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต

งบประมาณ
471,931

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โดยปู ทั บ เสริ ม ผิ ว ทางแอสฟั ล ต์ เ ดิ ม ที่ ผิ ว
จราจรช ารุ ด แตกร้ า ว เป็ น หลุ ม บ่ อ ขนาด
กว้ า ง 3.00 ม. ยาว 26.00 หนา 0.04 ม.
หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 78
ตร.ม.ๆละ 335 บาท
ช่วงที่ 2 ช่วงนานายเริงฤทธิ์ คงหินตั้ง โดย
ทาการปรับ ปรุงเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต
โดยปู ทั บ เสริ ม ผิ ว ทางแอสฟั ล ต์ เ ดิ ม ที่ ผิ ว
จราจรช ารุ ด แตกร้ า ว เป็ น หลุ ม บ่ อ ขนาด
กว้ า ง 6.00 ม. ยาว 45.00 หนา 0.04 ม.
หรื อ มี พื้ น ที่ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
270 ตร.ม.ๆละ 335 บาท
ช่วงที่ 3 ช่วงบ้านนายธนพลทัวร์ โดยทาการ
ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยปูทับ
เสริมผิวทางแอสฟัลต์เดิมที่ผิว จราจรชารุด
แตกร้า ว เป็นหลุมบ่อ ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 50.00 หนา 0.04 ม. หรื อ มี พื้ น ที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาท
ช่วงที่ 4 ช่วงหน้าลานอ้อย นายเฉลิม โดย
ทาการปรับ ปรุงเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต
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โดยปู ทั บ เสริ ม ผิ ว ทางแอสฟั ล ต์ เ ดิ ม ที่ ผิ ว
จราจรช ารุ ด แตกร้ า ว เป็ น หลุ ม บ่ อ ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 หนา 0.04 ม.
หรื อ มี พื้ น ที่ แ อสฟั ล ต์ ค อนกรี ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
310 ตร.ม.ๆละ 335 บาท
ช่วงที่ 5 ช่ว งหน้าลานอ้อ ยโรงงาน โดยทา
การปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดย
ปู ทับ เสริ มผิว ทางแอสฟัล ต์เดิ มที่ผิ ว จราจร
ชารุดแตกร้าว เป็นหลุมบ่อ ขนาดกว้าง 6.00
ม. ยาว 29.00 หนา 0.04 ม. หรือ มี พื้ น ที่
แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้ อยกว่า 174 ตร.ม.ๆ
ละ 335 บาทพร้ อ มท าการตี เ ส้ น จราจร
รวมทั้ง 5 ช่วง รวมยาวไม่น้อยกว่า 1,117 ม.
หรือมีพื้นที่ตีเส้นจราจรไม่น้อยกว่า 260.64
ต ร . ม . ๆ ล ะ 3 3 0 บ า ท พ ร้ อ ม ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ จ านวน 1 ป้ า ย
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกาหนด
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(4.2) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลาดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-
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(4.3) แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

ลาดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ / งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-
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ภาคผนวก ข
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลธาตุทอง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้การคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลมีกาลังในการบริหารการพัฒนาในทุกด้าน
- เพื่อให้องค์กรทั้ง 4 อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการจัดการมีความพร้อมในการบริหาร
- เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ คุณธรรม อานาจในการตัดสินใจอย่างจริงจัง
- เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือกันทุกฝ่าย เพื่อความรวดเร็วในการทางานบริการประชาชน
(5.1) แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน
ลาดับ
ที่
1

2

3

โครงการ / กิจกรรม
ธรรมเนียมในการจ้าง
รังวัดที่ดิน
โครงการออกให้
บริการเก็บภาษีนอก
สถานที่
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน และจัดทา
ข้อมูลทะเบียนที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการ
รังวัดที่ดิน

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

ค่าดาเนินการตามโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินการตามโครงการฯ
ค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดทา
หรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินการ
ตามโครงการฯ

10,000

ทต.ธาตุทอง

กองคลัง

90,000

ทต.ธาตุทอง

กองคลัง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สานักปลัด
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(5.2) แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเพียงพอ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
20,064,432

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
หรือเงินอื่น ๆสาหรับคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกฯ พนักงานฯ
และลูกจ้างของเทศบาลฯ

งบบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าจ้างหรือเงินอื่น ๆสาหรับคณะ
ผู้บริหารฯ สมาชิกฯ พนักงานฯ และ
ลูกจ้างของเทศบาลฯ

2

จัดให้มีงบประมาณสาหรับ
กองทุนบาเหน็จบานาญของ
พนักงาน และพนักงานจ้าง
ของท้องถิ่น

บาเหน็จ/บานาญ
-เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

540,810

ทต.ธาตุทอง

ทต.ธาตุทอง

3

สมทบกองทุนประกันสังคม
ให้แก่ลูกจ้างพนักงานจ้างของ
ท้องถิ่น

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้างพนักงานจ้างของท้องถิ่น

337,900

ทต.ธาตุทอง

ทต.ธาตุทอง

4

จัดให้มีงบประมาณสาหรับ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-ค่าใช้สอยรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1,050,000

ทต.ธาตุทอง

ทต.ธาตุทอง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
5

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะ แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์
เซลล์) ภายในตาบลธาตุทอง

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) ภายใน
ตาบลธาตุทอง จานวน 3 ชุด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.แผงโซล่าร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์
2.หลอดไฟเป็นแบบหลอด LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 วัตต์ พร้อมโคมไฟ
3.กล่องควบคุมการประจุไฟฟ้าและการ
เปิด-ปิด อัตโนมัติ

100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

6

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
แบบกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในตาบล
ธาตุทอง

100,000

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

7

เก้าอี้ผู้บริหารฯ

ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร แบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในตาบลธาตุทอง
จานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 300 มม.
2. แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 5 วัตต์
3.เสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร
4. ชนิดหลอดไฟแบบ LED จานวน ไม่
น้อยกว่า 155 ดวง
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับผู้บริหารเทศบาล
ตาบลธาตุทอง (สานักปลัด)
จานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้
-สามารถปรับระดับได้
-เป็นเก้าอี้ล้อเลื่อน

12,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
8

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

เครื่องโทรสาร

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จานวน 2 เครือ่ งๆ ละ18,000 บาท รวมเป็น
เงิน36,000 บาท 1)หมายถึงเครื่อง Facsimile s
หรือ โทรภาพ 2) ความเร็วใน การส่งอกสารไม่กิน
กว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3) ขนาดที่กาหนดป็นขนาดส่ง
เอกสารขั้นต่า

36,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

9

โต๊ะทางานผู้บริหาร

จัดซื้อโต๊ะทางานผู้บริหาร จานวน 2 ชุด เป็นเงิน
33,900 บาท รายละเอียด ดังนี้
1.)โต๊ะทางานผู้บริหารตัวแอล ขนาด 2.00 เมตร
มีตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะ พร้อมกุญแจล็อก
จานวน 1 ชุด จานวน 22,000 บาท
2.)โต๊ะทางานผู้บริหาร ขนาด 1.60 เมตร จานวน 1 ชุด
จานวน 11,900 บาท

16,500

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

10

ตู้เก็บเอกสารแบบ
2 บาน

1 มีมือจับชนิดบิด
2 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3 คุณสมบัติตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก) จานวน 2 ตู้ สาหรับเก็บแฟ้มงานกองคลัง
จานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,500 บาท

11,000

ทต.ธาตุทอง

กองคลัง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
11

โครงการ / กิจกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มี
หน่ว ยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย - หน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU) มี ห น่ ว ยความจ าระบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8
MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็ นแผงวงจรเพื่อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่ มี
หน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GBหรือ
2. มีห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่ว ย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Network interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย

งบประมาณ
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.
ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
12

โครงการ / กิจกรรม
เครือ่ งปรับอากาศ

13

เครื่องปรับอากาศติด
ผนัง

14

ชุดโซฟา

15

พัดลมอุตสาหกรรม

16

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (INKJET
Printer)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

จัดซื้อเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนาด 24,000 บีทียู สาหรับกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศติดผนังชนิดแยกส่วน ขนาด 24000
บีทียู จานวน 3 เครื่องๆละ 28,000 บาท

28,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
สาธารณสุขฯ

84,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

ชุดโซฟา 3 ชิ้น 5 ที่นั่ง จานวน 2 ชุดๆละ 7,650
บาท เป็นเงิน 15,300 บาท ประกอบด้วย
โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง 1 ตัว
โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง 2 ตัว
โต๊ะกลาง พร้อมกระจก
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จานวน 4 ตัวๆละ
3,500 บาท

24,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

14,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน
2 ชุด ๆ 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 1,200
x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 x1,200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ
นาที
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มี Interface อย่างน้อย 1 x Parallel หรือ 1 x USB
2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

8,600

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
17

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

โทรทัศน์ LED TV

โทรทัศน์ LED TV จานวน 1 เครื่อง
1.)ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ
(Resolution) 1920X1080 พิกเซล
2.)ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิว้
3.)แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4.)สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพือ่ การเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ
เพลง และภาพยนตร์
7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

18

เครื่องตัดตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จานวน 1 เครื่อง
1.)เป็นเครื่องตัดตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
2.)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
3.)รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว้

งบประมาณ
14,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

13,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
19

โครงการ / กิจกรรม
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล *
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz
และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มหี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า
1ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

งบประมาณ
22,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ
ที่
20

โครงการ / กิจกรรม
ตูเ้ หล็กเอกสาร 2 บาน

21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องพิมพ์)

22

สารองจ่าย

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารชนิด 2 บาน
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม.
ความสูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จานวน 1หลัง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิ มพ์)ชนิดเลเซอร์
หรือ ชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 ×1,200
dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อย
กว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi) (ieee 802.11 b,g,n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom

5,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษาฯ

8,900

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจาเป็นต้องรีบดาเนินการหรือ
ช่วยหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภั ยหรือกรณีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าตาม ความมาะสม

230,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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(5.3) แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร และ ส.ท.
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมศึกษา -ค่าจัดโครงการฯ เช่น ค่า
ดูงานของคณะผู้บริหารฯ พาหนะ ค่าที่พักและค่า
สมาชิกสภาทศบาล
อาหาร ค่าวิทยากร และ
พนักงานฯ และลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ของทศบาลฯ

งบประมาณ
200,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สานักปลัด
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(5.4) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ผู้นาชุมชน

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นา
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
20,000

สถานที่ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สานักปลัด
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(5.5) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ /
แผนพัฒนาท้องถิ่น /
แผนพัฒนาหมู่บา้ น/
แผนพัฒนาชุมชน

-ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ /แผนพัฒนา
ท้องถิ่น /แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนา
ชุมชน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม
กระดาษ และรายจ่ายอื่นที่เกีย่ วข้อง ฯลฯ

2

โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ระดับตาบล

3

4

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

10,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

-ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น
ระดับตาบลเพื่อดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาฯของเทศบาลตาบล
ธาตุทอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอปุ กรณ์
ต่าง ๆฯลฯ

10,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด,

โครงการจัดการเลือกตั้งฯ

-ค่าใช้จ่ายสาหรับการลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

600,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

โครงการปกป้องสถาบัน
และสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ ของคนใน
ชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

15,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด
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(5.6) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ
ลาดับ
ที่
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางจ้าพระบรมราชินีฯ

-ค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทต.ธาตุทอง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

2

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ

-ค่าใช้จ่ายในโครงการฉเลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

50,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

3

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

25,000

ทต.ธาตุทอง

สานักปลัด

4

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอภูเขียว

อุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอ
ภูเขียว

300,000

ทต.ธาตุทอง

กองช่าง

5

จัดซือ้ สื่อการเรียนการสอน

อุดหนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
ธาตุทอง

150,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
การศึกษาฯ

6

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
ธาตุทอง

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
ธาตุทอง เพื่อ้ห้
ใ ประชาชน มี
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตบน
พื้นฐานของการพึ่งตนอง

100,000

ทต.ธาตุทอง

กอง
สวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

60

61

